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Studentka si za téma své práce zvolila problematiku péče o pacienta s akutní pankreatitidou. Studentka
vybraného pacienta sledovala v rámci hospitalizace na metabolické jednotce. Práce má charakter
případové studie. Bakalářská práce obsahuje 78 stran a 7 příloh. Práce není upravena doporučeným
způsobem. Nalézám neopodstatnělá volná místa mezi odstavci a očíslované prázdné stránky.
Mylně jsou číslovány přílohy.Práce je rozvržena do několika částí. Práce je přehledně strukturována
a jednotlivé části systematicky členěny. Uvedení stran u jednotlivých kapitol v obsahu neodpovídá
reálnému číslu strany uvnitř svazku. Studentkou stanovený obsahový cíl případové studie v úvodu
práce byl splněn.
Ošetřovatelská část
V úvodu ošetřovatelské části studentka velice srozumitelně charakterizuje metodu ošetřovatelského
procesu a ošetřovatelský model Marjory Gordonové. Pro sepsání ošetřovatelské anamnézy zvolila
ošetřovatelský model právě Marjory Gordonové. Oše. anamnéza je členěna do jednotlivých oblastí
dle zvoleného modelu. Studentka uvádí podstatné informace. Využívá měřících a hodnotících technik,
kde někdy chybí odkaz na přílohu např. Norton skóre.Oceňuji přehlednou tabulku v úvodu
ošetřovatelské anamnézy.
Studentka k 3. dni hospitalizace stanovila 4 aktuální a 4 potencionální ošetřovatelské diagnózy.
Ošetřovatelské diagnózy studentka dělí na aktuální a potencionální. Diagnózy jsou v přehledu
číslovány. Při stanovení ošetřovatelských diagnóz postrádám řešení problematiky postkanylové
flebitidy a hodnocení hladiny glykémie. U ošetřovatelské diagnózy č. 4 nenacházím cíl související
s deficitem soběstačnosti v oblasti pohybu a je nejasně stanovený cíl týkající se hygienické péče.
Studentka u některých léků neuvádí způsob aplikace, např. Unasyn, Helicid.
Studentka prokázala, že se v problematice ošetřovatelského procesu orientuje, přesto někdy opomíjí
řešení některých podstatných ošetřovatelských problémů např. již vzniklé četné zánětlivé komplikace
po periferní žilní kanylaci. Studentka neuvádí zdroj u použitého anamnestického dotazníku.
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Slovní hodnocení práce :
Studentka předkládá práci, která splňuje požadavky kladené na zpracování případové studie v rámci
bakalářské práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK s výhradami k formální stránce práce.
Otázky k obhajobě :
Jaké cíle ošetřovatelské péče jste si stanovila ve vztahu k deficitu soběstačnosti pacientky?
Jakým způsobem jste reagovala na zánětlivou komplikaci vzniklou v souvislosti s periferní žilní
kanylací?
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